Πυθαγόρειο: Το χωριό-«αφιέρωμα» στον
μέγα μαθηματικό και φιλόσοφο
Πυθαγόρα | Σάμος

Το Πυθαγόρειο πήρε το όνομά του από τον γνωστό σε όλο τον κόσμο Πυθαγόρα. Ο
φιλόσοφος,γεωμέτρης, θεωρητικός της μουσικής και φυσικά μαθηματικός, άφησε το στίγμα του
έντονα στο χωριό αυτό.
Τουριστικό, γοητευτικό και γραφικό το Πυθαγόρειο είναι σίγουρα ένας από τους λόγους, που θα σε
κάνει να ταξιδέψεις μέχρι το ελληνικό νησί.
Χωριό: Πυθαγόρειο
Νησί: Σάμος
Χώρα: Ελλάδα
Πληθυσμός: 1.272 κάτοικοι
Γενικές Πληροφορίες:
Το όνομα του οικισμού μέχρι το 1955 ήταν Τηγάνι όμως από τότε και έπειτα καθιερώθηκε το
Πυθαγόρειο ως επίσημη ονομασία του. Κατά την αρχαιότητα στη θέση του Πυθαγορείου βρισκόταν η
αρχαία πόλη της Σάμου. Μάλιστα το λιμάνι του οικισμού στέκει εκεί από τα αρχαία χρόνια και
περιγράφεται από τον Ηρόδοτο ως ένα από τα θαυμαστά έργα του νησιού. Φυσικά είναι το
αρχαιότερο τεχνητό λιμάνι της Μεσογείου.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

ΠΑΞΟΙ: Το νησί που δημιούργησε ο
Ποσειδώνας για να ζήσει τον έρωτά του

Παξοί! Το νησί που απέσπασε ο Ποσειδώνας από την Κέρκυρα, για να το κάνει ερωτικό καταφύγιο
για την Αμφιτρίτη και τον ίδιο. Το γλυκόπιοτο κρασί του νησιού κάνει τον ταξιδιώτη να ονειρεύεται
ότι είναι και εκείνος θεός και έφερε την αγαπημένη του σε αυτό το ευλογημένο μέρος.
Τόπος ειδυλλιακός με δαντελωτές ακρογιαλιές, γραφικούς όρμους και απόκρημνες ακτές. Οι
μαγικές θαλάσσιες σπηλιές του, οι αιωνόβιες ελιές του αλλά και οι παραδοσιακοί οικισμοί του
αναδεικνύουν την καρδιά της Ελλάδας που χτυπά ακριβώς εκεί.
Νησί: Παξοί
Χώρα: Ελλάδα
Αρχιπέλαγος: Ιόνιο Πέλαγος
Νησιωτικό σύμπλεγμα: Επτάνησα
Αριθμός νήσων: 7
Πληθυσμός: 2.374
Έκταση: 25,3 km2
Υψόμετρο: 231 μ
Υψηλότερη κορυφή: Άγιος Ίσαυρος
Γενικές Πληροφορίες:
Οι Παξοί αποτελούνται από τη σύσταση μικρών νησιών και βραχονησίδων. Με πρωτεύουσα και
λιμάνι των Παξών τον Γάιο, οι Παξοί διατηρούν ακόμη την παραδοσιακή χροιά τους χωρίς να

χάνουν σε τουριστική κίνηση. Ενώ στους Παξούς κυριαρχούν οι αιωνόβιοι ελαιώνες, στους
Αντίπαξους κυριαρχούν οι αμπελώνες. Γενικώς δεν είναι φθηνό νησί, αλλά σίγουρα μπορείς να
βρεις προσιτές τιμές, με λίγο ψάξιμο. Οι Παξοί ήταν πολιτιστικό χωριό της Ευρώπης το 2004.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

ΡΩΣΙΑ: Ο πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός
για το ταξίδι της ζωής σου

Χώρα: Ρωσία
Πρωτεύουσα: Μόσχα
Νόμισμα: Ρούβλι
Επίσημη γλώσσα: Ρώσικα
Θρησκεία: Χριστιανισμός
Οδηγούν: από δεξια
Πολίτευμα: Προεδρική Δημοκρατία
Πληθυσμός: 146.804.372 κάτοικοι
Θρήσκευμα: Χριστιανισμός
Ρωσία! Είναι όμορφη, κρύα και η αρχοντική της Ευρασίας. Το ταξίδι σε αυτήν είναι
αναμφισβήτητα μια εμπειρία ζωής. Ακολουθώντας τα βήματα των τσάρων και γνωρίζοντας
καλύτερα για την ιστορία αυτής της χώρας, την αγαπάς λίγο περισσότερο. Μπορεί ο χειμώνας

της να είναι βαρύς, αλλά είναι από τους πιο ιδιαίτερους χειμώνες του κόσμου και για αυτό αξίζει
την προσοχή σου.
Γενικές Πληροφορίες:
Το όνομα Ρωσία προέρχεται από το λαό των Ρως, ενός μεσαιωνικού λαού, ο οποίος κατά τους
ερευνητές συγγένευε ή με τους σημερινούς Ρώσους ή με τους Βίκινγκς. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι
η μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη και έχει συνολική έκταση 17.098.246 χλμ2. Στη χώρα υπάρχουν
23 Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, 40 περιοχές του προγράμματος
της ΟΥΝΕΣΚΟ Άνθρωπος και Βιόσφαιρα, 41 εθνικά πάρκα και 101 εθνικοί δρυμοί.
Το πολίτευμα της Ρωσίας είναι η προεδρική δημοκρατία. Το θρήσκευμα στην Ρωσία είναι
κατά 78% ο χριστιανισμός.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Βροντερό: Η πύλη για το νοσοκομείο των
ανταρτών του Εμφύλιου Πολέμου

Το Βροντερό είναι πολύ γνωστό χάρη στην Σπηλιά του Κόκκαλη. Εκεί ήταν το μέρος όπου ο γιατρός
Πέτρος Κοκκαλης χειρουργούσε και έσωζε τους αντάρτες από τα χτυπήματα που είχαν δεχθεί την

περίοδο του εμφύλιου πολέμου στην Ελλάδα. Λέγεται ότι υπήρχαν και άλλες σπηλιές που παρείχαν
βοήθεια στους χτυπημένους αντάρτες του πολέμου, όμως η σπηλιά του Κόκκαλη είναι η πιο γνωστή.
Υπάρχει μάλιστα και ειδικό μονοπάτι για να την επισκεφθείς.
Γενικές Πληροφορίες:
Το Βροντερό είναι ένα όμορφο ορεινό χωριό που υπάγεται στο νομό Φλώρινας. Είναι πολύ κοντά
στα ελληνοαλβανικά σύνορα, ακριβώς επάνω από την λίμνη μικρή Πρέσπα και σε υψόμετρο 1.100
μέτρων. Ο πληθυσμός του είναι περίπου 140 κάτοικοι. Η παλιότερη ονομασία του χωριού ήταν
Γκράσδενι. Το 1926 το χωριό πήρε τη σημερινή του ονομασία.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Ναύπλιο: Η πόλη που ερωτεύεσαι με την
πρώτη ματιά

Πόλη: Ναύπλιο ή Ανάπλι
Περιφέρεια: Πελοπόννησος
Χώρα: Ελλάδα
Νόμισμα: Ευρώ
Έκταση: 33,6 τ.χλμ
Πληθυσμός: 14.203 κάτοικοι

Γενικές Πληροφορίες:
Το Ναύπλιο λέγεται και Ανάπλι. Είναι μια πανέμορφη πόλη της Πελοποννήσου και έχει 14.203
κατοίκους. Είναι μια απ’ τις πιο γραφικές πόλεις της Ελλάδας. Μάλιστα υπήρξε πρωτεύουσα του
ελληνικού κράτους κατά την περίοδο 1828 – 1833. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός.
Στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται ότι στην τοποθεσία της σημερινής πόλης ίδρυσε ο
Ναύπλιος τη Ναυπλία, η οποία οχυρώθηκε με κυκλώπεια τείχη.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Παρίσι, η πόλη του φωτός και του έρωτα
| Γαλλία

Παρίσι! Η πόλη του φωτός, η πόλη του έρωτα. Εκτός από πρωτεύουσα της Γαλλίας είναι και
πρωτεύουσα του ρομαντισμού. Είναι το ιδανικό δώρο για την σχέση ή το γάμο σου. Μια από τις πιο
μεγάλες πληθυσμιακά πόλεις της Ευρώπης μπορεί τελικά να σε μαγέψει; Αναμφισβήτητα μπορεί…

ειδικά αν μιλάμε για το Παρίσι! Αυτή η πόλη μαγεύει τους πάντες και πολλώ δε μάλλον, όσους
έχουν αδυναμία στην γαλλική κουλτούρα και ομορφιά.
Πόλη: Παρίσι
Χώρα: Γαλλία
Νόμισμα: Ευρώ
Πληθυσμός: 2.229.621
Έκταση: 105,40 km2
Γενικές πληροφορίες:
Το Παρίσι είναι από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Όπως και σε
όλη την Γαλλία, έτσι και εκεί, θα πρέπει να διαθέτεις ευρώ για να κινηθείς. Ο πληθυσμός της είναι
2,244 εκατομμύρια κάτοικοι (2010). Ο καιρός είναι στο Παρίσι είναι καλός και το κλίμα εύκρατο
μεσογειακό. Η πόλη πήρε το όνομά της από μία γαλατική φυλή που ζούσε στην περιοχή, τους Parisii.
Λέγεται μάλιστα ότι το όνομα της φυλής Parisii προέρχεται από τη γαλατική λέξη «parisio», που
σημαίνει «οι εργαζόμενοι άνθρωποι» ή «οι τεχνίτες». Το Παρίσι είναι σταθερά από τους πιο
τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Kέρκυρα: Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός
για ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά
νησιά

Κέρκυρα Κέρκυρα με το Ποντικονήσι! Ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ελλάδος. Οι υπέροχες
παραλίες, η αρχοντιά των κτιρίων αλλά και το νόστιμο φαγητό σε μαγεύουν από τη στιγμή που θα
πατήσεις το πόδι σου στο νησί των Φαιάκων. Το νησί σου υπόσχεται κολύμπι σε σμαραγδένιες
θάλασσες και δραστηριότητες στην οργιώδη φύση του νησιού. Εμπιστέψου την Κέρκυρα για
διακοπές και δεν θα χάσεις!
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Πόρτο: Η χρωματιστή πόλη της
Πορτογαλίας

Ένα ταξίδι στο Πόρτο σου αφήνει την αυθεντική πορτογαλική γεύση. Τα δαιδαλώδη σοκάκια και
τα ποροτογαλικά αζουλέζου (ζωγραφική τέχνη που θα βρεις στα παραδοσιακά πλακίδια κάθε
κτιρίου) θα σου κλέψουν την καρδιά και θα σου αλλάξουν την διάθεση. Το Πόρτο είναι δίχως
υπερβολή από τις πιο όμορφες πόλεις της Πορτογαλίας. Από την στιγμή που φτάνεις έχεις την
αίσθηση ότι αυτή η πόλη δεν κατακτήθηκε ποτέ. Ιστορία αιώνων βρίσκεται διάχυτη παντού.
Πολύχρωμο και γαλήνιο το Πόρτο, σε «αναγκάζει» να μπεις στον παλμό του από την αρχή.
Γενικές Πληροφορίες:
Πόρτο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας με πρωτεύουσα την Λισσαβώνα. Βρίσκεται
στα Βόρεια της χώρας και έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO το 1996. Το κλίμα της πόλης είναι ήπιο και τον χειμώνα. Σπάνια χιονίζει ενώ το
καλοκαίρι δεν είναι πολύ θερμό. Το Πόρτο έχει σχεδόν 1.400.000 κατοίκους. Το νόμισμα που
χρησιμοποιείται στο Πόρτο είναι το Ευρώ.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Τα 10 πράγματα που πρέπει να κάνεις
όταν πας στην Ζανζιβάρη

Όταν ο περισσότερος κόσμος ακούει Ζανζιβάρη σκέφτεται
πανάκριβα θέρετρα, μήνες του μέλιτος και τιμές που δεν
θα μπορούσε ποτέ να πληρώσει. Τα πράγματα είναι όμως
πολύ διαφορετικά. Η Ζανζιβάρη μπορεί να γίνει το τέλειο
μέρος για να ξοδέψεις τα χρήματά σου σε πολυτέλειες -αν
τα διαθέτεις-.
Αν όχι μπορείς και πάλι να περάσεις άψογα γνωρίζοντας την χώρα με τον πιο απλό τρόπο και
μαθαίνοντας τις συνήθειες των ντόπιων -και όχι μόνο-. Όπως και αν επιθυμείς να περάσεις το
ταξίδι σου στην Ζανζιβάρη -με μεγάλο πορτοφόλι ή χωρίς- εδώ σου έχω τα 10 πράγματα που πρέπει
να κάνεις και να απολαύσεις όταν πας.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Αγγλία: Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός

Αγγλία! Η επιβλητική της Ευρώπης. Ένα ταξίδι σε αυτήν αρκεί για να σε πείσει πως το πρωινό της
είναι το πιο θερμιδοφόρο που υπάρχει! Οι Εγγλέζοι καταναλώνουν περισσότερο τσάι ανά κάτοικο
από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο! Πάμε να μάθουμε όλες τις συνήθειες, τα μέρη και την
καθημερινότητά τους ακόμη καλύτερα!
Γενικές Πληροφορίες:
Η Αγγλία πήρε το όνομά της από τη λέξη «Englaland». Σημάδια ανθρώπινης δραστηριότητας
στη χώρα υπάρχουν για παραπάνω από 500.000 χρόνια πριν. Το πολίτευμα της Αγγλίας είναι
Βασιλευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όσες και όσοι
είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

